
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 15 januari, 10.00 uur, W &C viering, pastores Ans Dekker  
Intenties: Coby Seijsener, Annemarie Simons-van der Spek en haar zuster 
Marianne, wijlen mw. Trees Kol-van Noort, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst 
en Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 15 januari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 17 januari, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 18 januari, 10.00 uur, viering hart voor ouderen, pastor Rob 
Verhaegh 
Intenties: Jaap Slijkerman en levende en overleden familieleden, voor een jarige 
parochiaan  
 
Woensdag 18 januari, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste 
en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater Esko Kissboat 
 

 
Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen die 
door ziekte of anderszins steun kunnen gebruiken. 
Bidden wij met name voor mw. Carla Mudde die begin januari 
haar heup gebroken heeft; bidden wij ook heel speciaal voor een 

ernstig zieke mede-parochiaan, die dezer dagen slecht nieuws kreeg m.b.t. het 
resultaat van de behandeling tegen haar ziekte. 
 
Indien u iemand kent die door omstandigheden niet naar de kerk kan komen 
en die wat extra aandacht behoeft, fijn als u ons dat laat weten via het 
secretariaat. We kunnen dan contact opnemen met de betreffende parochiaan of 
een kaartje sturen ter bemoediging. 
 

 
 
 
 
De opbrengst van de collecte van het afgelopen zondag bedraagt €358,80, 

waarvoor wij u hartelijk danken. Uiteraard blijft het mogelijk om uw gaven 
giraal over te maken naar de bankrekening van de parochie, die u kunt vinden 
in het kader onderaan de Nieuwsbrief.  
 
 
 
De Heiligenkalenders zijn vandaag nog achter in de kerk te koop en anders 
morgen nog, maandag, via het secretariaat. Ze kosten € 15, waarvan € 6 ten 
goede komt aan de spaarpot voor de wereldjongerendagen, die dit jaar 
gehouden worden in Lissabon. 
 
We zijn dringend op zoek naar mensen die eens per maand bereid zijn ons 
parochieblad te bezorgen: we zoeken nu specifiek iemand in de buurt van de 
Von Brucken Focklaan, die bereid is deze taak op zich te nemen per 1 februari 
a.s. Ook zoeken we iemand die de wijken van een andere bezorger, wegens 
ziekte, tijdelijk wil overnemen. Meldt u zich a.u.b. aan bij het secretariaat.. 
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